ببسوِ تعبلی

صورت جلسه 3
کارگروه مدرییت دانش
هحل بشگضاسی :اًجوي هذیشیت کیفیت

تبسیخ1333/7/22 :
حبضشیي دس جلسًِ 10 :فش حضَس داضتٌذ.
آقبیبى؛ سستگبس هقذم (ّن افضا) ،هحوذ حسیٌی (پژٍّطگبُ صٌعت ًفت) ،سعبدتوٌذ (پتشٍضیوی ضبصًذ) ،اسکٌذسی (پگبُ
تْشاى) ،کْي صادُ (صاهیبد) ،قشببًی (صٌعت سٌب) ٍ خبًنّب؛ کطبٍسص (هطبًیش) ،داًطیبى (پتشٍضیوی ضبصًذ) ،حسٌی (هْبة
قذس)ّ ،ذاًٍذخبًی (پبسس هیٌَ) ،کَّپبیی (صحت)
کلیبت جلسِ:








سبعت 14 :الی 16

جلسِ بب رکش صلَات سأس سبعت  14:05آغبص ضذ.
آئیي ًبهِ داخلی پیطٌْبدی کِ تَسط آقبی سستگبس هقذم آهبدُ ضذُ بَد بِ بحث ٍ بشسسی گزاضتِ ضذ ٍ توبهی
اعضبی کبسگشٍُ ّش کذام اص هَاسد سا هَسد بحث ٍ دس ًْبیت اصالح قشاس دادًذ .قشاس بش ایي ضذ کِ ایي ٍیشایص اص
آئیي ًبهِ داخلی بِ عٌَاى ٍیشایص اٍل تلقی گشدد ٍ دس  5جلسِ بعذی هجذدا سٍی آى ببصًگشی صَست گیشد.
بشای تعییي دبیش کبسگشٍُ توبهی اعضب سأی حذاکثشی سا بِ آقبی هحوذ حسیٌی ٍ آقبی سستگبس هقذم دادًذ .تَسط
یکی اص اعضبء هطشح ضذ کِ بشای ایٌکِ کبسگشٍُ بتَاًذ اص ظشفیتّبی ایي دٍ ًفش ًْبیت استفبدُ ٍ بْشُ سا ببشد؛
آقبی سستگبس هقذم بِ سوت دبیش کبسگشٍُ ٍ آقبی هحوذ حسیٌی بِ سوت قبئن هقبم کبسگشٍُ هذیشیت داًص اًجوي
اًتخبة ضًَذ کِ بب هَافقت توبهی اعضبی کبسگشٍُ سٍبشٍ ضذ.
دٍستبى جذیذی کِ دس جوع کبسگشٍُ حضَس بِ ّن سسبًذًذ طبق سٌت جلسبت قبلی کبسگشٍُ ،خَد سا بِ دیگشاى
هعشفی کشدًذ.
توبهی اعضبء ًظشات ٍ پیطٌْبدّبیی سا بشای پیطبشد اّذاف ٍ استقبی کیفیت جلسبت کبسگشٍُ بیبى ًوَدًذ کِ اص اى
جولِ بِ هَاسد صیش هیتَاى اضبسُ ًوَد:
 جلسبت طَسی تٌظین ٍ پیگیشی گشدد تب دس ّش جلسِ ّوکبساى بشای استقبی سطح تَاًوٌذی اسائِ
دادى ،هطلبی جذیذ سا بِ دیگش اعضبء اسائِ ًوبیٌذ.
 اعضبء جلسبتّ ،وبیصّب ،سویٌبسّب ٍ کبسگبُّبیی کِ هیتَاًذ بشای دیگش اعضبء قببل استفبدُ ببضذ سا
بِ دیگشاى اسائِ ٍ هستٌذات آًْب سا دس اختیبس دیگش اعضبء قشاس دٌّذ.
 دس جلسبت بعذی سٍی سشفصلّبی دٍسُّبی آهَصضی کِ هیتَاًذ بشای ّش کذام اص اعضبی کبسگشٍُ
هفیذ ٍاقع ضَد بحث ٍ بشسسی صَست گیشد.
 اعضبی کبسگشٍُ بش اسبس اًگیضُ ٍ هْبستّبیی کِ داسًذ ٍ یب هبیل بِ جزة آى هیببضٌذ سٍی یکی اص



کویتِّب ٍ یب گشٍُّبی تخصصی هشتبط بب هذیشیت داًص فکش ًوبیٌذ تب دس جلسبت بعذی سٍی آى
صحبت هفصلتشی صَت گیشد.
 دس یکی اص جلسبت اص آقبی دکتش ضبّشخی بشای اسائِ سٍش جذیذ هذیشیت  EMKDCدعَت بِ عول
آیذ.
 لیست ضشکت ّبی فعبل دس حَصُ هذیشیت داًص تَسط آقبی هحوذ حسیٌی آهبدُ ٍ دس اختیبس دیگش
دٍستبى قشاس هی گیشد.
جلسِ دس اًتْب بب رکش صلَاتی بِ پبیبى سسیذ.

خشٍجی جلسبت:






آضٌبیی کبهل اعضبی کبسگشٍُ بب یکذیگش
تذٍیي آئیي ًبهِ داخلی کبسگشٍُ هذیشیت داًص
تعییي آقبی ایوبى سستگبس هقذم بِ عٌَاى دبیشکبسگشٍُ ٍ آقبی هحوذ حسیٌی بِ عٌَاى قبئن هقبم دبیش کبسگشٍُ
ساُ اًذاصی سبهبًِ هذیشیت داًص اًجوي هذیشیت داًص بب هسئَلیت ٍ پیگیشی اعضبی کبسگشٍُ هذیشیت داًص
اعالم ًْبیی یکی اص صهبى ّبی  ٍ 5یب  6آببى هبُ بشای بشگضاسی تَس هذیشیت داًص ضشکت هپٌب؛ هٌتظش اعالم
ضشکت هپٌب ّستین.

دستَس جلسِ بعذی کبسگشٍُ
-

تذٍیي چطن اًذاص ،ساّبشدّب ٍ اّذاف کبسگشٍُ هذیشیت داًص
فکش دس خصَظ کبسگشٍُّبی تخصصی کبسگشٍُ هذیشیت داًص
فکش دس خصَظ ضعبس بشای کبسگشٍُ هذیشیت داًص
تعییي جلسِ بعذی کبسگشٍُ

